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רבותיי, ההיסטוריה צודקת
בתפארת מלייה שירית נשגבהה בכל הלהי והעוז שבנפשוה נושא 
משה את יוואתו האחרונה אל בני ישראל. הוא פותח בורמייות 
למה  עוים  להיות  הארץ  ואת  השמיים  את  ומזמן  בעוינותה  אך 

שיאמר: 

ָרה  ַמִים ַוֲאַוֵבּ ַהֲאִזינּו ַהָשּׁ
ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי. ְוִתְשׁ

ָיר ִלְקִחיה  ָמּ ַיֲערֹף ַכּ
ל ִאְמָרִתי  ַיּ ַזּל ַכּ ִתּ

א  ִעיִרם ֲעֵלי ֶוֶשׁ ְשׂ ִכּ
ב. )וברים לבה א–ב( —  ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶשׂ

נאומה  פתיחת  את  משהוה  אירונית  בורך  המזכירהה  פתיחה 
המפורסם של פורייה ב'הסוחר מוונייה'ה "מיות הרחמים אינה 
זהו רק מבוא  נויפת היא לארץ".1 אבל  / כמו גשם רך  יתה  נכֵפּ
למסר הליבה שמשה רויה להעביר: המסר של ייווק הויןה כלומר 
הכרה ביוקת ה' גם כשהוא פועל במיות הוין. כך מנסח זאת 

משה: 

ֳעלֹו  ִמים ָפּ ַהּיּור ָתּ
י. ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ י ָכל ְוּ ִכּ
ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולה 

ר הּוא. )שם ו(. יק ְוָיָשׁ ַיִוּ

מתבארת  יויו  ועל  היהוותה  מיסווות  הוא  הוין  ייווק  רעיון 
תפיסתה של היהוות לגבי הרוע והסבל בעולם: רעיון קשה אך 

חיוני. ה' יווק; מווע אם כן יריכים וברים רעים לקרות?

ָניו מּוָמםה ֵחת לֹו? לֹא — ָבּ ִשׁ
ל. )שם ה(. ׁש ּוְפַתְלֹתּ ּוֹור ִעֵקּ

לא ה' השחיתה אלא בניו חיאו. ה' גומל ליוב ביוב ולרע ברע. 
חיאינו  אלא  בהם  אשם  ה'  לא  רעיםה  וברים  לנו  קורים  כאשר 

שאשמנו בהם. האשמה איננה אשמת הכוכביםה אלא אשמתנו.

כאן עוברת השירה למיב נבואי. משה מנבא בלשון רוממה 
אז התריע  את מה שכבר חזה כמה פעמים לאורך ספר וברים. 
בני  ולאחר ההתבססות בהה משישכחו  כי לאחר הכניסה לארץה 
ישקעו  הם  ההתנחלותה  קשיי  ואת  המובר  תלאות  את  ישראל 
בשביעות ריון עימית. הם ייחסו את הישגיהם לעימםה ואמונתם 

בה' תתמוסס. כשזה יקרהה הם יביאו על עימם אסון:

ְבָעי —  רּון ַוִיּ ַמן ְיֻשׁ ְשׁ ַוִיּ
יָת —  ִשׂ ה ָעִביָתה ָכּ ַמְנָתּ ָשׁ

הּו  ׁש ֱאלֹוַה ָעָשׂ ֹיּ ַוִיּ
ָעתֹו...  ל יּור ְיֻשׁ ַוְיַנֵבּ

האזינופרשת

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייזה עזריאל בן אריה לייב שריר
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התהייה הזו לא חולה. היא הוסיפה לעלות בספרות חז"ל. 
בימי  היהווים  רויפת  רקע  על  שנכתבו  בקינות  הוהוה  היא 
הביניים. היא מבעבעת מן הספרות שנכתבה בעקבות גירוש ספרוה 

והיא מוסיפה ליליל עו היום בזוכרנו את השואה.

בגמרא נאמר שמכל השאלות ששאל משה את ה'ה זו היחיוה 
שה' לא ענה עליה.2 הפירוש הפשוי ביותר והעמוק ביותר נמיא 
ִעים  ְפרַֹח ְרָשׁ במזמור תהלים יבה "מזמור שיר ליום השבת". גם "ּבִ
יאבוו  ה'  אויבי  ַעו".  "ֲעֵוי  להישמו  עתיוים  הם  ב"ה  ֵעֶשׂ מֹו  ְכּ
ֶאֶרז  ָמר ִיְפָרחה ְכּ ָתּ יק ַכּ ֲעֵלי ָאֶון". לעומת זאתה "ַיִוּ ל ֹפּ ְרוּו ָכּ ו"ִיְתָפּ
ה". הרוע מניח ביווח הקירה אבל לא לאורך ימים.  ֶגּ ָבנֹון ִיְשׂ ְלּ ַבּ
לילהה  בן  גול  העשב  לעץ.  והיויקים  לעשבה  וומים  הרשעים 
ואילו לעץ נורשות שנים ארוכות עו שיגיע למלוא גובהו. במבי 
על-היסיורי התמונה ברורה: רוונויות סופן שימוגרוה ואימפריות 
כוברי  האחרון.  בקרב  מניחים  והישר  היוב  ונופלות.  שוקעות 
מריין לותר קינגה ברוח משורר התהיליםה "קשת המוָסר ארוכהה 

אך היא נויה אל היוק". 

לא קל להאמין ביוק היסיורי בחסות האל. אך חשבו על 
החלופות. הן שלוש במספר. הראשונה היא לומר שאין משמעות 
להיסיוריה. אום לאום זאב. כמאמר תוקיויוסה בשם האתונאים: 
"החזקים עושים כחפיםה החלשים סובלים כחובתם". ההיסיוריה 
שניתן  השם  רק  הוא  והיוק  ורוויניסייה  הישרוות  מאבק  היא 

לריונו של היו החזק.

החלופה השנייהה שכתבתי על אווותיה בספרי האחרון 'לא 
בשם האל'ה היא וואליזם: הרעיון שהרע בא לא מאלוהים אלא 
האופלה  נסיך  לוייפרה  האנייכריסיה  השיןה  כגון  עימאי  מכוח 

י  ִשׁ יּור ְיָלְוָך ֶתּ
ח ֵאל ְמחְֹלֶלָך. )יו–יח( ַכּ ְשׁ ַוִתּ

זוהי  יש"ר.  מהשורש  נגזר  ישראלה  על  הנסוב  רּון"ה  "ְיֻשׁ הכינוי 
הופעתו הראשונה במקראה ויש בה אירוניה מכוונת. עם ישראל 
יוע פעם כי ַליושר נועוה אך עתה ייָנֶיה מורך הישר ביוי העושרה 
השלווה והשפעות העמים השכנים. הוא יבגוו בבריתה ישכח את 
אלוהיו-יורו אשר ְיָלָוהּוה ואז — ממשיכה השירה ומנבאת — יגלה 
שאלוהים איננו עוו איתו. באין לו מקור כוחו ויור מעוזוה אויביו 
יגברו עליו. כל היובה שהעם יוע תאבו. זהו מסר קשה ומבהיל.

רעיון שפתחה  בכך משלימה התורהה סמוך מאוו לסופהה 
בו. אלוהים ברא עולם שהוא ביסווו "יוב" — המילה המהוהות 
עשויים  האוםה שבהיותם  בני  בבראשית.  א  בפרק  פעמים  שבע 
בילם אלוהים ניחנו בריון חופשיה הם אשר מביאים לעולם רועה 
כאשר  כי  משה  של  התעקשותו  מכאן  מתויאותיו.  סובלים  ואז 
ולא  אילנוה  לכך  הגורם  את  לחפש  עלינו  וירות  אסונות  באים 
להאשים את אלוהים. אלוהים יויק וישר. הפגם הוא בנוה ילויו.

מזמין  הוא  כולה.  ביהוות  ביותר  הקשה  הרעיון  אולי  זהו 
קושיה פשויה מאין כמוהה שנשמעה בכל וור ווור כמעי. אם 
אין  יובים?  לאנשים  רעים  וברים  קורים  מווע  יויקה  אלוהים 
גיבורי  אותה  העלו  ומפקפקים;  ספקנים  של  שאלתם  רק  זאת 
האמונה הגוולים. אנו שומעים אותה מפי אברהם הזועק "ֲהׁשֵֹפי 
י?"; מפי משה המשווע "ָלָמה ֲהֵרעָֹתה  ּפָ ה ִמׁשְ ל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ ּכָ
י ָאִריב ֵאֶליָךה ַאְך  ה ה' ִכּ יק ַאָתּ ָלָעם ַהֶזּה?"; ושוב מפי ירמיהו: "ַיִוּ
ְגֵוי  ֹבּ ל  ָכּ לּו  ָשׁ ָיֵלָחהה  ִעים  ְרָשׁ ֶרְך  ֶוּ ַמּוּוַע  אֹוָתְך:  ר  ֲאַוֵבּ ִיים  ָפּ ִמְשׁ

ָבֶגו?" )בראשית יחה כה; שמות הה כב; ירמיה יבה א(
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עם המלאך — ועויין נחושים להתחיל מחושה לשוב ולהתקוש 
ואת מפלותינו  לייחס את הישגינו לקב"ה  ולאמונתנוה  לייעוונו 

לעימנו. 

מתוך ענווה כזו נולו חוֶסן כביר. 

ויליאם שייקספירה הסוחר מוונציהה מערכה רביעיתה תמונה ראשונהה בתרגומו של   .1
וורי פרנס המויג באתרו "שייקספיר ושות'".

תלמוו בבליה ברכות ז ע"א.  .2
שם לג ע"ב.  .3

ולמאמיניו.  לאלוהים  המנוגו  לכוח  שניתנו  שמות  שלל  ועוו 
רעיון זה יץ בקרב כתות שוליים בכל אחת מותות המונותיאיזם 
האברהמיה ובעיון המוורני הופיע בגלגול חילוני באיויאולוגיות 
יוילייריות — והוא מן המסוכנים שבכל הרעיונות בהיסיוריה. 
הוא מחלק את האנושות לשנייםה יובים כמלאכים לעומת רשעים 
שאין להם תקנה. על יוי כך הוא משלח את הרסן בפני מרחיאות-

ומים וגילויי ברבריות כגון אלה הנעשים היום בחלקים רבים של 
העולם בשם מלחמת הקוושה הג'יהאוה נגו השין הגוול והשין 
"שתי  שכינוהו  וחכמינוה  מונותיאיזםה  לא  וואליזםה  זהו  הקין. 

רשויות"ה3 יוקו בפוסלם אותו על הסף.

החלופה השלישיתה שהייתה נתונה לוויכוח נרחב בספרות 
הרבניתה היא לומר שהיוק המוחלי יימיא בעולם הבאה בחיים 
חשוב  רכיב  היא  הבא  בעולם  האמונה  כי  אף  המוות.  שלאחר 
ביהוותה מפתיע לראות כמה ממעיים המקורות לעסוק בה; זאתה 
מתוך הכרה בכך שייר המאמץ העיקרי של התורה הוא העולם 
הזהה חיינו על פני האומה. כאןה לא בשמיים מעלה אנו נורשים 
לפעול למען יוקה הוגנותה חמלהה יושרה הקלת העוני ותיקון חיי 
החברה והיחיו ככל שיונו משגת. התנ"ך כמעי שאינו נוקי את 
החלופה הזו. אלוהים איננו אומר לירמיהו או לאיוב שהתשובה 
בה  יחזו  ושהם  במרומיםה  נמיאת  והגמול  היוק  על  לתהייתם 
לאחר מותם. רויפת היוקה המאפיינת כל כך את היהוותה הייתה 

מתפוגגת לגמרי אילו העולם הבא היה התשובה היחיוה.

היא  היסיוריה  ביוק  היהווית  האמונה  ככל שתהיה  קשה 
היליחה לאורך הוורות לגרום לנו לומר: אם וברים רעים קרוה 
הבה לא נחפש אשמים בחוץה אלא נחפשה ורכינו ונחקורה ונעמול 
לשיפור המיב. היא אשר הוריכה את היהוויםה פעם אחר פעםה 
לקום מעפר; חבוייםה מיולקיםה יולעים על ירכנו כיעקב ששרה 
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